EDITORIAL
Prezados leitores da Revista Ágora, neste primeiro número de 2014
mantendo o foco da interdisciplinaridade dos temas pesquisados e publicados no
periódico, temos o desafio de não focar em artigos somente de uma área do
conhecimento e sim buscar interagir nas áreas que se completam sempre levando
em conta a divulgação das pesquisas. Neste momento estamos retomando a
publicação semestral do periódico com intuito e preocupação de proporcionarmos
aos leitores artigos que possibilitem o aprimoramento e a construção de novos
conhecimentos.
O número 1 de 2014 apresenta oito artigos que perpassam sobre diferentes
temáticas.
O primeiro artigo “Duration como medida de risco em projetos de
investimentos” de autoria de Jorge Harry Harzer (PUCPR) buscou discutir o
conceito de duration aplicado ao orçamento de capital e explorar seu potencial como
uma medida de risco em projetos de investimentos. A pesquisa empírica analisou 26
projetos empresariais desenvolvidos em 2012 comparando duration e payback por
meio de um indicador desenvolvido com base na literatura. Os resultados indicam
que duration e payback não classificam projetos na mesma ordem. Mas o duration
pode ser utilizado como indicador de risco em projetos de investimentos.
O segundo artigo “Acessibilidade em cinco escolas de Concórdia:
percepções de professores, gestores e pais de alunos com deficiência física”,
de autoria de Diandra Zanella Cavalher (UnC) e Daniela Regina Sposito Dias Oliva
(UnC) um estudo de cunho qualitativo que buscou averiguar a percepção de
gestores, professores e pais de pessoas com deficiência física, sobre as condições
de acessibilidade em ambientes escolares públicos, descrevendo de forma
comparativa os relatos observados em cinco escolas de Concórdia-SC.
O terceiro artigo “Políticas públicas e a saúde da mulher no município de
União da Vitória – PR no período de 2000 a 2010” de autoria de Eliani Aparecida
Winhar Krug (UnC) e Maria Luiza Milani (UnC). A proposta do estudo foi identificar
se os programas de políticas públicas de saúde destinadas a mulher contribuíram
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com o desenvolvimento humano e local. Por meio de uma pesquisa qualitativa e
quantitativa o estudo teve como objeto da pesquisa Unidades Básicas de Saúde
(UBS) do município de União da Vitória no Paraná (02 enfermeiras; 27 agentes
comunitários de saúde; 582 usuárias do sistema público de saúde).
O quarto artigo caracterizado como um ensaio teórico “A importância das
atividades lúdicas na Educação Infantil” de autoria de Rubia Paula Jacob Niles
(UnC) e Kátia Socha (UnC) apresenta como tema a importância das atividades
lúdicas na Educação Infantil. Um estudo de caráter bibliográfico que mostra a
importância do lúdico no processo de socialização das crianças como também sua
importância no processo ensino e aprendizagem, através dos jogos, dos brinquedos,
das brincadeiras.
O quinto artigo “Análise do clima organizacional em centro de distribuição
varejista do município de Rio Negro – PR” de autoria de Paola Alexia Colaço de
Assumpção (UnC) e Claudia Aparecida Marques Nassif Ribas (UnC) apresenta uma
pesquisa quantitativa com aplicação de questionários a 30 colaboradores do Centro
de Distribuição Varejista que após as análises demonstra que a organização possui
um ambiente favorável ao desenvolvimento do clima organizacional.
O sexto artigo “A prisão em flagrante de delito por furto consumado à luz
da teoria da inversão da posse” de autoria de Eduardo Borges (UnC) objetiva
observar nas jurisprudências as repercussões criadas diante da prisão em flagrante,
ao admitir que o agente ativo deste delito possa ser detido em flagrante pelo crime
em sua modalidade consumada.
O sétimo artigo trata de um ensaio teórico “As faces da cultura: uma
reflexão sobre a terminologia de cultura pelo viés do desenvolvimento” de
autoria de Reinaldo Knorek (UnC) buscou esboçar uma reflexão sobre os conceitos
de cultura isto é, voltar na linha do tempo, no início da própria história da
humanidade, onde se encontram características do homem que se apresentam
como um ser no mundo.
O oitavo artigo apresenta um relato técnico intitulado “Estudo de
comparação das características de desempenho técnico e financeiro da
tecnologia LED com as fluorescentes e incandescentes em ambiente
residencial” de autoria de Gianfranco Muncinelli (FGV) e Daniel Austrigesilo
Kuczynski (UnC) este trabalho demonstra como um sistema de iluminação eficiente
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utilizando-se da tecnologia de diodos emissores (LEDs) pode ser economicamente
viável a médio e longo prazo.
Desejamos a todos os leitores da Ágora que as pesquisas apresentadas
neste número possam contribuir para o desenvolvimento científico brasileiro e
estinguem novos estudos. Boa leitura!
Alessandra Cassol – Editora
Ana Paula Della Giustina – Editora-Adjunta
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